
معلومات خاصة بمقدم الرعاية الصحية
الاسم:

العنوان:
المدينة:
الولاية:

الرمز البريدي:
الهاتف:

الفاكس:

مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي جرعة ُمقّسمة )على يومين(. من الضروري تناول كلا الزجاجتين التي تحتوي 
كل منهما على 6 أونصات سائلة وذلك من أجل تحضير كامل.

الجرعة الأولى: ابدأ الخطوة 1 الساعة _______مساءً في الليلة السابقة للتنظير وتابع الخطوات وفًقا لما هو ُموّضح بالأسفل:

يجب عليك أن تكمل الخطوات من 1 إلى 4 باستخدام زجاجة واحدة )1( تحتوي على 6 أونصات سائلة قبل الذهاب إلى الفراش:

الجرعة الثانية: ابدأ الخطوة 1 في الساعة _____صباًحا في صباح يوم التنظير واتبع الخطوات وفًقا لما هو موّضح بالأعلى:

ولهذه الجرعة، كرر الخطوات من 1 إلى 4 المبينة بالأعلى باستخدام الزجاجة الأخرى التي تحتوي على 6 أونصات سائلة.

ملاحظة: يجب عليك الانتهاء من شرب آِخر كوب ماء قبل ساعتين على الأقل، أو حسب التعليمات، من الخضوع لتنظير القولون.

 ءءءءءء ءءءءء ءءءءءءء 
SUPREP

 )كبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وكبريتات المغنيسيوم(
محلول يؤخذ عن طريق الفم 

البالغين
)17.5جم/3.13جم/1.6جم( لكل 6 أونصات سائلة

الخطوة 1

الخطوة 3

الخطوة 2

الخطوة 4

تنبيه مهم

خط الملء

أفرغ زجاجة واحدة )1( 
 SUPREP من سائل 

)6 أونصات سائلة( في 
كوب الخلط.

اشرب كل السائل 
الموجود في

الكوب.

يجب عليك شرب 
كوبين )2( آخرين من 
الماء حجم كٍل منهما 

16 أونصة سائلة خلال 
الساعة )1( التالية.

)ُيرجى مراجعة الصفحة الأخرى للاطلاع على تعليمات إضافية.(

أضف ماء الشرب 
البارد إلى أن يصل إلى 

خط 16 أونصة سائلة 
الموجود على الكوب 

واخلط المزيج.
ملاحظة: خفف 

تركيز المحلول قبل 
الاستخدام وفًقا 

للتعليمات.



في اليوم السابق لإجراء التنظير...

الأشياء التي يمكنك فعلها:
•   يمكنك تناول إفطار خفيف أو شرب سوائل صافية 

فقط؛ وُيرجى عدم تناول العشاء.
الأشياء التي لا يمكنك فعلها:

•   لا تشرب الحليب.
•   لا تأكل أو تشرب أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي.

•   لا تشرب مشروبات كحولية.
يمكنك شرب أي من السوائل التالية:

•   الماء.
•   عصير الفواكه الُمصفى )دون ُلب(، بما في ذلك عصير 

التفاح أو البرتقال أو العنب الأبيض أو التوت البري الأبيض.
•   عصير الليمون أو الليمونادة.

•   القهوة أو الشاي )لا تستخدم أي ُمبيِّض مصنوع من 
الألبان أو من غير الألبان(.

•   حساء الدجاج.
 •   حلوى الهلام دون إضافة فاكهة أو طبقات للزينة

)لا تستخدم أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي(.
ملاحظة:

•   مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي ُملين تناضحي 
ُيستخدم لتنظيف القولون كإجراء تحضيري لتنظير 

القولون في المرضى البالغين والأطفال الذين تبلغ 
أعمارهم 12 عاًما أو أكثر.

•   تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في 
ذلك الأدوية التي ُتصرف بوصفة طبية أو دون وصفة 

طبية والفيتامينات والُمكّملات العشبية. قد تؤثر مجموعة 
تحضير الأمعاء SUPREP على طريقة عمل الأدوية الأخرى.

•   قد لا ُتمتص بشكل ملائم الأدوية التي يجري تناولها عن 
طريق الفم في حال تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء 

.SUPREP تناول كل جرعة من مجموعة تحضير الأمعاء
•   في حال تناول المضادات الحيوية تيتراسيكلين أو 

فلوروكينولون أو الحديد أو الديجوكسين أو الكلوربرومازين 
أو البينيسيلامين، يجب تناول تلك الأدوية قبل ساعتين 

على الأقل من تناول مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP أو بعد 
ما لا يقل عن 6 ساعات من تناول مجموعة التحضير.

•   أكثر الأعراض الجانبية شيوًعا لدى البالغين )أقل من 2 
بالمائة( بعد تناول مجموعة تحضير الأمعاء SUPREP هي 

إحساس عام بعدم الارتياح وانتفاخ البطن والشعور بألم 
في البطن والإحساس بالغثيان والقيء.

•   إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول مجموعة تحضير 
الأمعاء SUPREP، اتصل بطبيبك.

لمعرفة المزيد حول هذا الُمنْتج، يرجى الاتصال على الرقم 
www.suprepkit.com 6756-874-800-1 أو زيارة الموقع الإلكتروني

تعليمات خاصة من ُمقّدِم الرعاية الصحية

الإجراء الذي ستخضع له
الوقت/التاريخ:

المكان:

إذا كان لديك أي أسئلة، ُيرجى الاتصال بُمقّدِم 
الرعاية الصحية المتابع لحالتك على:

ُمقّدمة كخدمة تعليمية من March 2021  012-272-v1-A  Braintree Laboratories, Inc. 2021©

)ُيرجى مراجعة الصفحة الأخرى للاطلاع على تعليمات إضافية.(
ُيرجى قراءة المعلومات الدوائية ودليل الأدوية الُمرفقين مع المجموعة.
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